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  )٢٠٠٩ (١٨٧٨القرار     
  ٢٠٠٩يوليه /متوز ٧، املعقودة يف ٦١٥٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
 ،إن جملس األمن  

ــا    ــيط علمــ ــة     إذ حيــ ــس، املؤرخــ ــيس اجمللــ ــة إىل رئــ ــام املوجهــ ــني العــ ــالة األمــ   برســ
ليـة  اجلنائيـة الدو  ، اليت أرفق هبا رسالة رئيس احملكمـة         )S/2009/333 (٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٩

ورسـالة رئـيس احملكمـة الدوليـة      ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٢٩ املؤرخـة ) ‘‘احملكمـة الدوليـة   ’’ (لرواندا
، والرسـالة املوجهـة مـن األمـني العـام إىل            ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٧ليوغوسالفيا الـسابقة املؤرخـة      
، الـيت أرفـق هبـا رسـالة رئـيس احملكمـة       ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٢٦رئيس جملس األمـن املؤرخـة      

؛ والرسالة املوجهة من األمني العـام       )S/2009/334 (٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥ية، املؤرخة   الدول
 الــيت أرفــق هبــا رســالة رئــيس احملكمــة الدوليــة  ٢٠٠٩ يوليــه/ متــوز٧إىل رئــيس اجمللــس بتــاريخ 

  ،)S/2009/336 (٢٠٠٩يوليه / متوز١املؤرخة 
ــشري   ــه وإذ يـ ــؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٥٥ إىل قراراتـ ــاين  ٨املـ ــشرين الثـ ــوفمرب/تـ  ،١٩٩٤ نـ

املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٩ و ١٩٩٨أبريـــــــل / نيـــــــسان٣٠املـــــــؤرخ ) ١٩٩٨ (١١٦٥ و
ــاين  ٣٠ ــشرين الثــ ــوفمرب /تــ ــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤١١ و ٢٠٠٠نــ ــار١٧املــ ــايو / أيــ  ٢٠٠٢مــ
املــــــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧١٧و  ٢٠٠٢ أغــــــــسطس/ آب١٤املــــــــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٣١ و

ــشرين األول ١٣ ــوبر /تــ ــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٢٤و  ٢٠٠٦أكتــ ــو ١٨املــ ــه/زمتــ  ٢٠٠٨ يوليــ
  ،٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٩املؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٥٥ و

ــه  وإذ يـــشري   أغـــسطس / آب٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣ بـــصفة خاصـــة إىل قراريـ
، اللـــذين يـــدعو فيهمـــا جملـــس  ٢٠٠٤مـــارس / آذار٢٦املـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤ و ٢٠٠٣

  التحقيقات حبلول هنايـة عـام      امإمتاألمن احملكمة الدولية إىل اختاذ مجيع التدابري املمكنة من أجل           
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مجيـع   ، وإمتـام  ٢٠٠٨، وإمتام مجيع أنشطة حماكمات املرحلة االبتدائية حبلول هناية عـام            ٢٠٠٤
  ،٢٠١٠األعمال يف عام 

ــيط علمـــا     ــا وردوإذ حيـ ــاز       مبـ ــتراتيجية اإلجنـ ــشأن اسـ ــة بـ ــة الدوليـ ــر احملكمـ يف تقريـ
(S/2009/247)٢٠١٠از مجيع أعماهلا، يف عام يرها، إجند من أنه لن يتسىن هلا، يف تق،  

  مة من رئيس احملكمة الدولية،يف املقترحات املقّد وقد نظر  
تصميمه على دعم اجلهود الـيت تبـذهلا احملكمـة الدوليـة يف سـبيل إجنـاز                 عن   وإذ يعرب   

  ،عملها يف أقرب موعد ممكن
ئمني للقاضـيني الـدا   ،  )٢٠٠٨ (١٨٢٤إىل أن جملس األمـن مـدد، يف قـراره            وإذ يشري   

ــد غــوين   ــا(حمّم ــاز  ) تركي ــسيا ف ــسنغال(وأندري ــرة   )ال ــرة االســتئناف، فت ، ومهــا عــضوان يف دائ
ــصبيهما حــىت    ــسمرب / كــانون األول٣١شــغلهما ملن ــضايا   ٢٠١٠دي ــن الق ــهاء م  أو حلــني االنت

  املعروضة على دائرة االستئناف، أيهما أقرب،
فعاليـة  ملنـصبيهما   املعنـيني  شـغل القاضـيني  ز متديـد فتـرة      أن يعـزّ   أمله يف عن   وإذ يعرب   

  كمة الدولية،اخلاصة باحملويسهم يف تنفيذ استراتيجية اإلجناز القضائية جراءات اإل
) االحتــاد الروســي(إىل أن القاضــي الــدائم ســريجي ألكــسيفيتش إيغــوروف  وإذ يــشري  

 يعتزم االستقالة من احملكمة الدولية،

االسـتئناف يف ضـوء الزيـادة املتوقعـة يف         دائرة  زيادة عدد أعضاء     بضرورة   واقتناعا منه   
  إجراءات احملاكمة،إمتام عبء العمل يف دائرة االستئناف عند 

على ضرورة أن ُيكفل عدم تكليف أي قـاض مـن قـضاة دائـرة االسـتئناف                  وإذ يؤكّد   
  بالنظر يف أي قضية كلف بالنظر فيها يف املرحلة التمهيدية أو االبتدائية،

غل اليت أعرب عنها رئيس احملكمة الدولية فيمـا يّتـصل بقواعـد             بالشواوإذ حييط علما      
وشروط خدمة القضاة املخّصصني يف ضوء مدة خدمتهم والنصيب الذي يتحّملونه من عـبء              

  العمل يف احملكمة الدولية،
   احملكمة الدولية على اختاذ مجيع التدابري املمكنة إلجناز عملها سريعا،وإذ حيث  
  صل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مبوجب الفوإذ يتصرف  
ــرر  - ١   ــدائمني      يق ــضاة ال ــرة شــغل الق ــد فت ــسألة متدي ــستعرض م ــة أن ي  يف احملكم
يف ،  ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ حـىت     ملناصـبهم  يف دائرة االستئناف،  األعضاء  الدولية،  

  ضوء ما حترزه احملكمة الدولية من تقدم يف تنفيذ استراتيجية اإلجناز؛
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الــدوائر  عــضاء يف  األلقــضاة الــدائمني يف احملكمــة الدوليــة،    أن ميــدد ل  رريقــ  - ٢  
، ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١حــىت التاليــة أمســاؤهم، فتــرة شــغلهم ملناصــبهم   االبتدائيــة

  :أيهما أقرب، اليت كُلفوا بالنظر فيهاالقضايا حلني االنتهاء من  أو
  )سانت كيتس ونيفس(تشارلز مايكل دينيس بايرون   -  
  )سري النكا (جوزيف أسوكا نيهال دي سيلفا  -  
  )باكستان (خالدة رشيد خان  -  
  )مدغشقر (آرليت راماروسون  -  
  )مجهورية تنـزانيا املتحدة (ويليام سيكويل  -  
أن ميدد للقاضي الدائم املعني ليحل حمل سريغي الكـسيفيتش ايغـوروف            يقرر    - ٣  

، أو حلـني االنتـهاء      ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣١فترة شغله ملنصبه حىت     ) االحتاد الروسي (
  من القضايا اليت سُتحال إليه، أيهما أقرب؛

العــاملني حاليــا يف احملكمــة الدوليــة التاليــة لقــضاة املخصــصني أن ميــدد ل يقــرر  - ٤  
حلني االنتـهاء مـن      أو   ،٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١ حىت   فترة شغلهم ملناصبهم  ،  أمساؤهم
  :أيهما أقرب، لفوا بالنظر فيهااليت كُالقضايا 
  )تركيا(أيدين سيفا أكاي   -  
  )الكامريون(فلورنس ريتا أري   -  
  )أوغندا(سولومي بالونغي بوسا   -  
  )األردن(تغريد حكمت   -  
  )الدامنرك(فاغن يونسن   -  
  )بوركينا فاسو(غبريداو غوستاف كام   -  
  )تحدةمجهورية تنـزانيا امل(جوزيف إدوارد شيوندو ماسانشي   -  
  )كينيا(يل غاكوغيا موتوغا   -  
  )مجهورية كوريا(سيون كي بارك   -  
  )مدغشقر(مباراين مامي ريتشارد راجونسون   -  
  )غانا(إميل فرانسيس شورت   -  
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أن يسمح للقاضي املخصص يونسن، بالعمـل يف احملكمـة الدوليـة لفتـرة              يقرر    - ٥  
ــا يف الفقــ     ــصوص عليه ــة املن ــرة اخلدم ــادة  ٢رة تتجــاوز إمجــايل فت ــا مــن النظــام  ١٢ مــن امل  ثالث

  األساسي للمحكمة الدولية؛
بـصرف النظـر عـن أحكـام        يف ضوء الظروف االسـتثنائية القائمـة، و        ، أنه يقرر  - ٦  
للقاضـي جوزيـف    ، جيوز    مكررا من النظام األساسي للمحكمة الدولية      ١٢ من املادة    ٣الفقرة  

ت أن يعمـال علـى أسـاس عـدم التفـرغ      والقاضي إميل فرانسيس شـور   أسوكا نيهال دي سيلفا   
مع مزاولتهما عمال قضائيا آخـر أو عمـال قـضائيا لـه نفـس املركـز املـستقل يف بلـديهما خـالل                        

 علمـا  وحيـيط املتبقي من فترة عملـهما إىل حـني االنتـهاء مـن القـضايا الـيت كلفـا بـالنظر فيهـا؛                        
ــول منتــصف عــام      ــة إمتــام القــضايا حبل ــاعتزام احملكمــة الدولي أن هــذا اإلذن  ويؤكــد؛ ٢٠١٠ب

وسيكون رئيس احملكمة الدوليـة مـسؤوال عـن كفالـة أن يكـون هـذا            . سابقة ال ميثل االستثنائي  
الترتيب متوافقا مع استقاللية القاضي وحياده، وأال ينشأ عنه تضارب يف املـصاحل، وأال يـؤّدي                

  ؛إىل تأخر صدور احلكم
ــرر  - ٧   ــرة    ، يق ــن الفق ــر ع ــصرف النظ ــادة  ١ب ــن امل ــام األساســي   ١١ م ــن النظ  م

للمحكمة الدولية، وعلى أساس استثنائي، أن يتم القاضي إيغوروف، مبجـرد اسـتبداله كعـضو               
  استقالته؛ يف احملكمة الدولية، النظر يف القضايا اليت بدأها قبل

 مـن النظـام األساسـي للمحكمـة الدوليـة           ١٣ من املـادة     ٣تعديل الفقرة    يقرر  - ٨  
  رفق هذا القرار؛على النحو املبّين يف م

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ٩  
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  املرفق
  أعضاء املكتب وأعضاء الدوائر: ١٣املادة     

 تكليـف يقوم الرئيس، بعد التشاور مـع القـضاة الـدائمني للمحكمـة الدوليـة لروانـدا، ب            - ٣
 بالعمـل اسـي    مكـرراً مـن هـذا النظـام األس         ١٢قاضيني دائمني منتخبني أو معينني وفقـاً للمـادة          

احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة ومثانيـة قـضاة يف الـدوائر               بستئناف  العضوين يف دائرة ا   ك
 مـــن ٣ و ١وبـــصرف النظـــر عـــن أحكـــام الفقـــرتني . االبتدائيـــة للمحكمـــة الدوليـــة لروانـــدا

يف الــدوائر القــضاة العــاملني قــضاة دائمــني إضــافيني مــن  يكلــف ، جيــوز للــرئيس أن ١١ املــادة
بالعمـل يف دائـرة االسـتئناف عنـد انتـهاء كـل منـهم        بتدائية ال يزيد عددهم عن أربعة قضاة،    اال

 كـل قـاض نقـل إىل دائـرة االسـتئناف      شـغل وتكـون فتـرة   . القضايا اليت كُلـف بـالنظر فيهـا   من  
  . ملناصبهم القضاة العاملني يف دائرة االستئنافشغلمماثلة لفترة ملنصبه 

  


